Výzva k podání nabídek
na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. § 6, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako „ZZVZ“ nebo „zákon“)
1. Název veřejné zakázky:
„OPRAVA LÁVKY CYKLOSTEZKA JIHLAVA-TŘEBÍČ-RAABS LÁVKA PŘIBYSLAVICE“
2. Druh veřejné zakázky:
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Tato veřejná zakázka není ve smyslu § 31 zákona zadávána podle zákona. Pokud na některých
místech zadávacích podmínek zadavatel odkazuje na příslušná ustanovení zákona, jedná se
o izolované odkazy návodného charakteru, nikoliv o aplikaci režimu zákona.
3. Zadavatel:
Název:
RAABS
Sídlo:
IČO:
Zastoupený:

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ CYKLOSTEZKA JIHLAVA-TŘEBÍČMasarykovo náměstí č. 97/1, 586 01 Jihlava
75122863
Ing. Jaroslav Vymazal, předseda

Kontaktní osoba ve
věci výběrového řízení:

Zdenka Švaříčková
Tel.: +420 731 165 239
E-mail: svarickovazdenka@seznam.cz

4. Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je oprava lávky spočívající v demontáži dřevěných trámů, svlaků a
mostovky a nahrazení trámů a naimpregnované borové trámy a svlaky, odizolování mostovky
z materiálu Massaranduba a montáži zábran proti případnému průjezdu motorových vozidel,
včetně doplnění o dopravní značení ke zvýšení bezpečnosti cyklistů.
Část cyklostezky je vedena v katastru obce Číhalín a přechází lávkou 71 m dlouhou přes řeku
Jihlavu do katastru obce Přibyslavice. Daný úsek je označen č. 6 a je v km 36.250 - 36.700. Lávka
je 3 m široká o délce 71 m. Lávka má ocelovou konstrukci, trámy a mostovka jsou dřevěné. Lávka
byla každoročně natírána, ale na spojích dřeva dochází k zahnívání. Nejhůř napadené části byly
vyměňovány. V posledních dvou letech ale dochází též k vystupování spojovacích vrutů a je nutné
celou dřevěnou konstrukci vyměnit. Konkrétní parametry jsou uvedeny v přiloženém rozpočtu,
který tvoří přílohu č. 3 této Výzvy.
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Pokud jsou v této Výzvě či jejích přílohách obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá
obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních
materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a
užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel
umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení.
5. Lhůta pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni uveřejnění Výzvy pro podání
nabídek a končí dne
15. 12. 2020 v 10:00 hod.
Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, se nepovažují za nabídky
podané a v průběhu výběrového řízení se k nim nepřihlíží.
6. Způsob podávání nabídek:
Nabídky je možné doručit osobně na podatelnu (ul. Hluboká 8, 1. patro, č. dveří 98) nebo
doporučenou poštou na adresu zadavatele: Dobrovolný svazek obcí "Cyklostezka Jihlava Třebíč - Raabs", Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava.
Nabídky budou v listinné formě v řádně uzavřené a zalepené obálce, opatřené identifikačními údaji
účastníka.
Obálka bude označena tímto textem:
NABÍDKA – NEOTEVÍRAT:
„OPRAVA LÁVKY CYKLOSTEZKA JIHLAVA-TŘEBÍČ-RAABS LÁVKA PŘIBYSLAVICE“
Nabídky nelze zasílat pomocí datové schránky.
Zadavatel neumožňuje účastníkům výběrového řízení přístup na otevírání nabídek.
7. Doba a místo plnění zakázky:
Předpokládaný termín zahájení: po nabytí účinnosti smlouvy
Předpokládaný termín dokončení realizace veřejné zakázky: květen 2021
Místo plnění veřejné zakázky: lávka na úseku č. 6 cyklostezky Jihlava – Třebíč - Raabs , km 36.250
- 36.700
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8. Prokázání splnění kvalifikace
8.1.Základní způsobilost:
Splnění základní způsobilosti doloží účastník formou čestného prohlášení (viz příloha č. 2 Výzvy),
které bude podepsané osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.
8.2 Profesní způsobilost
Splnění profesní způsobilosti analogicky podle § 77 odst. 1 zákona prokáže dodavatel ve vztahu
k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Splnění profesní způsobilosti analogicky podle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže dodavatel
předložením dokladu o oprávnění podnikání v rozsahu Provádění staveb, jejich změn a
odstraňování.
Splnění profesní způsobilosti se prokazuje předložením příslušných dokladů.
Společná ustanovení ke kvalifikaci:
Zadavatel bude postupovat analogicky s § 81 až 85, § 87 a 88 ZZVZ.
Analogicky v souladu s § 45 odst. 1 zákona předkládá dodavatel k prokázání splnění kvalifikace
kopie dokladů.
Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilosti – výpis z obchodního rejstříku
nebo jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele může vyžádat předložení originálů
nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly ve výběrovém řízení předloženy.
V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení
dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje
o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou
zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby oprávněné zastupovat
dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc k takovému zastupování.
Účastníci mohou k prokázání splnění základní a profesní způsobilosti využít za podmínek
stanovených v § 228 zákona výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3
měsíce.
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Účastníci mohou k prokázání způsobilosti využít za podmínek stanovených v § 234 zákona
certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů ne staršího než 1 rok. Tento
certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace účastníka v rozsahu v něm uvedených údajů.
9. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti analogicky s § 114 a násl. zákona,
a to hodnocením podle nejnižší nabídkové ceny za předmět plnění veřejné zakázky.
Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek vzestupným řazením podle výše nabídkové ceny v Kč
vč. DPH. Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou je nabídkou ekonomicky nejvýhodnější.
V případě, že se na prvním místě v pořadí umístí více nabídek z důvodu předložení shodných
nabídkových cen více účastníky zadávacího řízení, bude rozhodující datum a čas podání nabídky a
jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka bude vybrána nabídka podána dříve.
10. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Zadavatel pro účely výběrového řízení požaduje zpracování nabídkové ceny jako celkové ceny
v Kč za celý předmět plnění veřejné zakázky, a to na základě oceněného Položkového rozpočtu
(příloha č. 3 Výzvy).
Nabídková cena bude rovněž uvedena v Krycím listu nabídky (příloha č. 1 Výzvy), a to
v následujícím členění: nabídková cena v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), částka
DPH a cena v Kč včetně DPH. Nabídková cena bude dále uvedena v Návrhu smlouvy na plnění
předmětu veřejné zakázky (příloha č. 4 Výzvy).
Nabídková cena musí vycházet ze zadavatelem určeného předmětu plnění VZ a bude obsahovat
veškeré náklady spojené s plněním předmětu VZ, zejména včetně veškerých dodávek, prací a
služeb a veškerých poplatků, dopravného a dalších nákladů dodavatele nutných k řádnému plnění
předmětu VZ.
Dodavatel je povinen na základě Položkového rozpočtu (příloha č. 3 Výzvy) uvést nabídkovou
cenu tak, aby cena uvedená v Návrhu smlouvy o dílo dle přílohy č. 4 Výzvy korespondovala
s cenou uvedenou Krycím listu nabídky dle přílohy č. 1 Výzvy. V případě rozporu bude rozhodná
cena uvedená v návrhu smlouvy.
Cena uvedená dodavatelem je cenou nejvýše přípustnou a lze ji překročit pouze za podmínek
uvedených v návrhu smlouvy.
11. Obchodní a platební podmínky
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Detailní vymezení závazných obchodních a platebních podmínek je uvedeno v Návrhu smlouvy
o dílo, který je nedílnou součástí této Výzvy jako její příloha č. 4.
Návrh smlouvy je závazným vzorem, který nesmí být jakkoliv měněn, upravován ani doplňován.
Dodavatel v příslušném návrhu smlouvy pouze vyplní vyznačená místa. Není rovněž oprávněn
přikládat k návrhu smlouvy žádné přílohy, které tato Výzva výslovně nepředpokládá.
12. Požadavky na způsob zpracování nabídky
Kompletní nabídka dodavatele bude předložena v českém nebo slovenském jazyce v listinné formě
v jednom vyhotovení.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl, a bude
zajištěna proti volné manipulaci s jednotlivými listy nabídky; všechny listy nabídky budou řádně
očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Účastník nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný účastník v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí
účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými
dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník
výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
Nabídka účastníka bude vyřazena, pokud bude položkový rozpočet předložený v nabídce
obsahovat jakékoliv úpravy, dodatky, přepisy či vymazání oproti poskytovanému podkladu, které
nebyly uvedeny v úpravách vydaných zadavatelem. Všechny položky musí být oceněny kladnými
nenulovými číslicemi, žádná položka nesmí být vymazána a nesmí být měněno v položkách
uvedené množství, popis a pořadí položek. Žádná položka nesmí mít hodnotu „0 Kč“ nebo zůstat
neoceněna. Pokud bude přesto výjimečně některá z položek oceněna hodnotou „0 Kč“ nebo zůstane
neoceněna, musí být přiloženo odůvodnění tohoto neocenění. V opačném případě může být
účastník z výběrového řízení vyloučen.
Součástí nabídky musí být návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky (Příloha č. 4 Výzvy)
podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
V zájmu větší přehlednosti zadavatel doporučuje, aby byla nabídka zpracována v tomto členění:
-

krycí list nabídky (Příloha č. 1 Výzvy),
doklady k prokázání splnění kvalifikace (Příloha č. 2 Výzvy a doklad k prokázání splnění
profesní kvalifikace)
oceněný položkový rozpočet (Příloha č. 3 Výzvy),
návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či
za dodavatele (Příloha č. 4 Výzvy)
další doklady požadované zadavatelem nebo vyplývající ze zadávací dokumentace či
zákona
strana 5 / 7

Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně účastník a výše uvedený výčet dokumentů
slouží pouze pro usnadnění orientace účastníka při kompletaci nabídky. Pokud v tomto výčtu
nebude uveden dokument, ohledně něhož by povinnost doložení do nabídky event. vyplývala
ze zadávacích podmínek nebo ze zákona, nemůže se účastník zbavit odpovědnosti za obsahovou
neúplnost nabídky poukázáním na tento výčet dokumentů.
13. Poskytnutí zadávací dokumentace, vysvětlení zadávací dokumentace
13.1
Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky.
Zadávací dokumentace bude poskytnuta v elektronické podobě, a to uveřejněním na internetových
stránkách zadavatele na http://www.jihlava-trebic-raabs.cz/ .
13.2
Zadavatel si vyhrazuje právo na vysvětlení zadávací dokumentace nebo na změnu nebo doplnění
zadávacích podmínek, a to buď na základě žádosti dodavatelů, nebo z vlastního podnětu.
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace.
Písemná žádost musí být doručena kontaktní osobě výběrového řízení. Žádost o vysvětlení
zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím
lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace, včetně přesného znění žádosti, případně
související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího
odstavce, a to způsobem, jakým byla poskytnuta zadávací dokumentace.
Provede-li zadavatel změny či doplnění zadávacích podmínek, přiměřeně prodlouží lhůtu
pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy.
14. Uzavření smlouvy
V případě uzavírání smlouvy platí, že zadavatel je oprávněn uzavřít smlouvu pouze s účastníkem,
který podal vítěznou nabídku (dále jen „vybraný dodavatel“). V případě, že vybraný dodavatel
odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo mu neposkytne dostatečnou součinnost, může
zadavatel uzavřít smlouvu s účastníkem, který se umístil jako druhý v pořadí. Postup podle
předchozí věty může zadavatel opakovat pro účastníky, kteří se umístili na třetím a dalších místech
v pořadí. Smlouva musí být uzavřena ve shodě s podmínkami výběrového řízení a nabídkou
vybraného dodavatele.
15. Další výhrady zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
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odmítnout všechny nabídky
změnit, případně zrušit toto výběrové řízení bez dalšího
nevracet podané nabídky jednotlivým účastníkům
neuzavřít smlouvu se žádným účastníkem
nehradit účastníkům žádné náklady spojené s účastí v této veřejné zakázce
ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob

Zadavatel bude v řízení pro zadání veřejné zakázky postupovat podle § 39, 45, 46, 48, 49, 98, 99 a
211 odst. 6 a s nimi souvisejícími ustanoveními ZZVZ.
16. Přílohy zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci (tj. tuto Výzvu s přílohami) tvoří také přílohy tohoto dokumentu, a to:
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení
Příloha č. 3 – Položkový rozpočet
Příloha č. 4 – Návrh smlouvy o dílo
V Jihlavě dne 24. 11. 2020

Digitálně podepsal

Ing. Jaroslav Ing. Jaroslav Vymazal
Datum: 2020.11.25
Vymazal
08:16:03 +01'00'

……………………………….
PODEPSÁNO ELEKTRONICKY
Osoba oprávněná jednat za zadavatele
Ing. Jaroslav Vymazal, předseda
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